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Каруник В.Є. 

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ У 

ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

 

Шкідливі звички, що формуються у підростаючого покоління, катастрофічно 

впливають на подальше особисте життя людини, соціальний та економічний 

стан суспільства, моральне та фізичне здоров'я нації. Відомо, що однією з 

найпоширеніших шкідливих звичок серед підлітків є вживання алкоголю.  

Причин такого явища існує багато. Одна з основних — вплив на підлітків 

соціального середовища, так званого мікросоціуму. На підлітків впливає те, як 

батьки ставляться до алкоголю, чи вживають вони його самі.  

Значний вплив на неповнолітніх здійснюють їхні друзі. У більшості випадків 

підлітки прагнуть спілкуватися в старших компаніях, вважаючи себе в такому 

випадку більш дорослими. Слід визнати також і значення впливу  реклами 

алкоголю, психологічного навіювання через анекдоти, журнали і книги.  

Ще однією з причин вживання алкоголю підлітками є особливості їхнього віку, 

труднощі, з якими вони стикаються і які невірно вирішують за допомогою 

алкоголю. Майже всі підлітки, які знайомі з його дією, підтверджують ефект 

розслаблення, веселощів. У більшості випадків - це психологічне навіювання 

самому собі. Одним із приводів вживання алкоголю є те, що алкоголь 

допомагає розслабитися, діяти сміливіше.  

Подібні ефекти здаються настільки привабливими, що викликають 

психологічну залежність, тоді коли сам алкоголь – біологічну. Тому важливо 

систематично пояснювати підліткам про негативний вплив алкоголю, 

спростовувати стереотипи і сприяти виробленню у них моральної стійкості. 

Хоча основне рішення залежить від самої людини, необхідно визнати, що 

важливу роль в даному випадки здійснюють батьки, даючи підліткам правильне 

виховання і здійснюючи регулювання їх соціальної поведінки. 

 

 


